
  

 

 

          
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
  

 เขียนที่                                        
 Written at 
 

                           วนัที่            เดือน                              พ.ศ.     
                            Date            Month                            Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า                           

  I/We                                                                                                                               สญัชาติ              
  อยูบ้่านเลขที่    Nationality  

  Address                  
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ     บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)   
 being a shareholder of   NFC Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to votes as follows: 
  หุ้นสามญั                                                                         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                        เสียง  
       ordinary share shares and have the right to vote equal to  votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  preferential share shares and have the right to vote equal to  votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมลูตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use  
  details in Enclosure No. 4)  

 1. ชื่อ                                                อาย ุ                 ปี  อยูบ้่านเลขที่                                                   
  Name age years,  residing at 
 ถนน                           ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                  
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                                                                รหสัไปรษณีย์                                                           หรือ 
 Province Postal Code or 

 2. ชื่อ  อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                           หรือ 
 Province Postal Code or 

 3. ชื่อ  อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที ่           
  Name age years,  residing at 
 ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
 จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                            
 Province Postal Code  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวนัศกุร์ที่  มิถนุายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 
2/4 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 Only one of these to be my/ our proxy to attend and vote on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders no. 1/2019 of the Company to be held on Friday 21 June 2019, at 9.30 hours, at Ratchaphruek Room, Bangna Pride Hotel & 
Residence (Bangna Tower), No. 2/4 Moo 14, Bangna-Trad Road KM6.5, Bang Kaew Sub-district, Bang Phli District, Samuth Prakarn, or at 
any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
 
 
 
 
 
 

Enclosure 5 
(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีท ีจ ำกัด (NFCT) เข้ำลงทุนในโครงกำรคลังน ำ้มันเชือ้เพลิง 
Agenda No. 1 To consider and approve for NFCT Company Limited (NFCT) to invest in the fuel tank farm project 
 ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain  

 ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่
 เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not  
 on my/our behalf as the shareholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา  หรือ
 ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
 passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
 the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ 
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for  
mistaken votes. 

        ลงนาม/Signed  ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                                                                                   )  

        ลงนาม/Signed  ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
 (                                                                                                   )  

หมำยเหตุ / Remarks 

1.    ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes. 

2.  ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือตามท่ีระบไุว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนท่ีถือตามท่ีระบไุว้ในข้อ (2) ได้ 
  The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less 

than those specified in Clause (2) to the proxy. 

3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
  In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy 

form.  

วำระที่ 2 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 2 Other business (if any) 



  

 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)  
 Grant of proxy as a shareholder of NFC Public Company Limited 
 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวนัศกุร์ที่ 21 มิถนุายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ 
โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 At Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2019 of the Company to be held on Friday 21 June 2019, at 
9.30 hours, at Ratchaphruek Room, Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Tower), No. 2/4 Moo 14, Bangna-Trad Road KM6.5, Bang 
Kaew Sub-district, Bang Phli District, Samuth Prakarn, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue 

--------------------------------------------------------- 
 
❑  วำระที่      เร่ือง                                              
Agenda Subject  
 ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
 
❑  วำระที่      เร่ือง                                              
Agenda  Subject  
 ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
❑  วำระที่      เร่ือง                                              
Agenda  Subject 
 ❑  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 ❑   เห็นด้วย   ❑  ไมเ่ห็นด้วย  ❑  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove       Abstain 
 
❑  วำระที่      เร่ือง เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 
Agenda   Subject Flection of directors (continue). 
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 
 ❑  เห็นด้วย Approve    ❑  ไมเ่ห็นด้วย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 
 ❑  เห็นด้วย Approve    ❑  ไมเ่ห็นด้วย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 
 ❑  เห็นด้วย Approve    ❑  ไมเ่ห็นด้วย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain   
 
                            ช่ือกรรมกำร (Director’s Name):___________________________________________________ 
 ❑  เห็นด้วย Approve    ❑  ไมเ่ห็นด้วย Disapprove   ❑  งดออกเสียง Abstain  


